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A honlap  

A kiskereskedelmi ágazat munkaerôigényeinek és kész-

ségigényeinek elôrejelzése elnevezésû projekt honlapja a 

www�kerekedelem535�hu oldalon érhetô el�1 

A honlap felépítése

A honlapon a projekt idôtartama alatt elkészült kiadványok, 

kérdôívek, tanulmányok és minden szakmai anyag elérhetô-

vé válik, továbbá a Portálra való belépés is lehetséges az 

oldalon keresztül� Az eligazodásban a honlapon elérhetô ke-

resô funkció segít�

A fôoldalon – Rólunk elnevezésû aloldal – a projekt rövid 

összefoglalója olvasható, valamint az adatkezelési tájékozta-

tó tölthetô le� 

A Munkáltató fül alatt külön aloldalon érhetô el a kiske-

reskedelmi, illetve a nagykereskedelmi munkaadói kérdôív, 

amely mindenki számára pdf formátumban letölthetô�

A Munkavállaló oldalon szintén a jelen projektben hasz-

nált munkavállalói kérdôív tekinthetô meg, illetve tölthetô 

le� A kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi szektorra vo-

1  Amely egyúttal A nagykereskedelmi ágazat munkaerôigényeinek 
és készségigényeinek elôrejelzése elnevezésû projekt honlapjának elér-
hetôsége is�
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natkozóan munkavállalói kérdôívbôl egy készült, a projekt-

be bevont munkavállalók mindegyike ezt a kérdôívet töltöt-

te ki a felmérés során�

A szakmai anyagok mindegyike, a kiadványok és a tanul-

mány szövege, valamint a portálról és a honlapról készült 

segédanyagok a Dokumentumtárban érhetôk el� 

A Portál fülre, majd a megjelenô hivatkozásra kattintva az 

oldal átirányít a Bolti Dolgozók Portál felületére.

A honlap funkciói

 – elérhetôvé teszi a projektek keretében elkészült anyago-

kat, amelyek a projekt folyamán folyamatosan feltöltésre 

kerülnek,

 – az aktuális képzésekrôl, illetve rendezvényekrôl tájékoz-

tat,

 – lehetôvé teszi a portál felületére való átjutást�
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A portál

A projektek keretében létrehozásra került egy olyan portál 

felület, amelyben számos funkció segíti az álláskeresôket 

abban, hogy megtalálják a végzettségüknek, készségeiknek 

legmegfelelôbb munkakört, illetve a munkaadóknak abban, 

hogy az ágazatban meghirdetett állásajánlataikra olyan mun-

kavállalók jelentkezzenek, akik a legmegfelelôbbek az adott 

munkakör betöltésére� Így teremtôdik meg egy hosszútávú 

sikeres, kölcsönös együttmûködés, amely mind a két fél szá-

mára kielégítô�

A portál felépítése

A portálra való belépést követôen regisztráció nélkül is le-

hetôség van a következô tartalmak elérésére:

Munkakörök: a 8 db kiskereskedelmi munkakör bemu-

tatása, feladatai, jellemzô pozíciók felsorolása, kapcsolódó 

foglalkozások megnevezése, valamint egy-egy – minden 

munkakörhöz egy gyakori titulust feltáró – videó segíti az 

érdeklôdôket az eligazodásban� Utóbbi szemlélteti az adott 

munkakört, a szükséges készségek kiemelése mellett, vége-

zetül összefoglaló táblában megjelöli a szükséges végzettsé-

geket, a képzések menetét, illetve a keresetet is megjelöli�
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Karrierutak: munkakörönként részletezi a szükséges vég-

zettséget, valamint a képzés jellemzôit is felsorolja� Továbbá 

több portált is megjelöl, ahol az érdeklôdô egyéb hasznos 

információkat olvashat a témával kapcsolatban�

Kapcsolat menüpont: az elérhetôségek megjelölése mel-

lett lehetôség van probléma esetén üzenet elküldésére, 

amelyre a projektet gesztorálók mielôbb válaszolnak�

További információk a projektrôl: az oldal a projektek 

honlapjára irányít át, ahol rövid összefoglaló keretében a pá-

lyázat fontosabb célkitûzései és jellemzôi, valamint az elké-

szült szakmai anyagok találhatók�

A. Regisztrált munkavállalók

Egy rövid regisztrációt követôen saját fiókba való bejelent-

kezés lehetséges munkavállalói részrôl, ahol az alábbi tevé-

kenységek végezhetôk el, illetve további adattartalmak ér-

hetôk el, tölthetôk le – a fentebb taglaltakon kívül:

Álláshirdetések: az ágazatban betöltetlen – munkaadók ál-

tal feltöltött – álláslehetôségek naprakész elérhetôsége� Az 

állásokról az oldal rövid információkat közöl: megnevezi a 

munkakört, a munkavégzés helyszínét, a munkaidôt, az el-

várt végzettséget, valamint, hogy jogosítvány, informatikai 

elôképzettség, illetve nyelvismeret szükséges-e a munkakör 

betöltéséhez�
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A munkavállaló láthatja, hogy a munkakörhöz milyen fel-

adatokat társítottak, továbbá a munkaadó által megjelölt 

elvárásokat, az elônyt jelentô tényezôket, illetve a leendô 

jutatásokat is megtekintheti� Ezeken kívül nyomon tudja kö-

vetni, hogy az adott állást eddig hányan tekintették meg, 

illetve ezidáig hány jelentkezés történt� Ha az állás felkeltet-

te a munkavállaló érdeklôdését, akkor a portálon keresztül 

jelentkezhet rá�

Saját profil: az adott munkavállaló beállíthatja saját – a 

késôbbiekben is szerkeszthetô – profilját, feltöltheti önélet-

rajzát, a naptár funkció segítségével láthatja az ütemezett 

interjúit, kitöltheti a kompetencia kérdôívet, ami személyre 

szabottan kielemzi a bejelentkezô készségeit és javaslatot 

ad, hogy mely munkakörök betöltéséhez illeszkedik legjob-

ban a profilja� A felhasználó az értesítéseket is megtekint-

heti saját fiókjában, amelyeket az aktuális, az ô paraméterei 

alapján leginkább hozzáillô álláshirdetésekrôl kap�

Nyomon követheti továbbá, hogy hány jelentkezést adott 

be, és ezek állapotát is megtekintheti�

B. Regisztrált munkaadók

Egy rövid regisztrációt követôen saját fiókba való bejelentke-

zés lehetséges munkaadói részrôl, ahol az alábbi tevékeny-

ségek végezhetôk el:
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Saját fiók: az adott munkáltató beállíthatja saját – a késôb-

biekben is szerkeszthetô – profilját� 

Lehetôvé válik a munkaadók számára – készségigények 

megjelölésével ellátott – az álláshirdetések feltöltése� 

A portálon keresztül beérkezett, munkavállalók által fel-

töltött munkavállalói önéletrajzok készségegyezôség alap-

ján ajánlásra kerülnek, amely értesítés formában tekinthetô 

meg a munkaadó saját fiókjában�

A portál funkciói:

 – regisztráció nélküli tájékozódás a projektrôl és az ágazati 

munkakörökrôl, illetve azok betöltéséhez szükséges vég-

zettségrôl, képzettségrôl,

 – lehetôvé teszi az álláshirdetések feltöltését a munkaadók 

részérôl – álláshirdetésekre való jelentkezést a munkavál-

lalók részérôl,

 – a munkavállaló saját profiljában az álláskeresést, a megfe-

lelô állásra való rátalálást, valamint magát az állásra való 

jelentkezést és az ezt követô folyamatot is a portálon ke-

resztül bonyolíthatja,

 – a munkáltató a saját profiljában láthatja és kezelheti a fo-

lyamatot: az álláshirdetés feladását, az önéletrajzok alap-

ján a legmegfelelôbb jelölt megtalálását – készségegyezô-

ségek alapján - és az ezt követô folyamatot is, 
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 – munkavállaló és munkáltató közötti kommunikációs fo-

lyamat nyomon követése egészen a toborzás/álláskeresés 

sikerességétôl, illetve az aktualitások naprakész mutatása 

(pl�: egy adott állásra hányan jelentkeztek stb�),

 – ha egy adott állásra több jelentkezô van, akkor a portál 

segítséget nyújt a legmegfelelôbb jelölt kiválasztására a 

készségegyezôségek alapján,

 – lehetôvé teszi a honlap felületére való átjutást�
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